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oldás a számítógép médiaközpont-funkcióinak működtetésére. Egyszerűen csatlakoztassa 

 eszközt a számítógéphez, és máris távvezérlő segítségével működtetheti a számítógép 

ől és merevlemezről történő felvételkészítéssel kapcsolatos funkcióit.

es médiatartalom vezérlése néhány egyszerű kattintással
igáljon a zenei fájlok között a TV/monitor használatával
vetlen hozzáférésű gomb a Microsoft Media Center számítógép vezérléséhez
nálható a Microsoft Vista™ rendszerrel (Media Center Edition)

len vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
 1-ben távvezérlő számítógép, TV, STB és AMP készülékekhez
rjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához

megbízhatóság
yelmes IR tanítás másik távvezérlőről
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Kényelem
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 

menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, 
Számgombok

• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
• Nyelvi támogatás: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P
• Gombok száma: 45
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés, 

Útmutató, tudnivalók, Kedvencek
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, 
AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Gyorstext gombok, Előző 
program, Útmutató, tudnivalók

• Univerzális IR adatbázis: TV, DVD, SAT, KÁBEL, 
VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP, PVR, DVB-T, PC

egyenáram
• Elem élettartama: 12 hónap
• Elemek száma: 2
• Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/

kikapcsolás

Infravörös képességek
• Működési távolság: 7 m
• IR kódok tanulása
• Tanulási frekvenciatartomány: 30 - 60 kHz
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1000
• Vivőfrekvencia-tartomány: 28 - 70 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Magasság: 180 mm
• Hosszúság: 346 mm
• Mennyiség: 6
• Szélesség: 120 mm

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Bruttó tömeg: 0,36 kg
• Magasság: 38 mm
• Hosszúság: 338 mm
• Szélesség: 162 mm
•
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